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Belangrijke data
Dinsdag 5 september:
Unit-stamgroepavond: Boomhut, Vuurtoren, Roos; 20.00u
Woensdag 6 september: Unit-stamgroepavond: Moestuin en Klimop; 20.00u
Woensdag 6 september: Vossenjacht middenbouw

Wenproject
Elk schooljaar starten we met een wenproject, dit jaar rondom
het thema ‘Sprookjes’ voor onder- en middenbouw. De bovenbouw breidt het thema uit met andere vertellingen als mythen,
sagen, legendes en fabels. Met elkaar in een nieuwe samenstelling in gesprek, aan het werk, aan het spelen en vieren. Vanuit
het steeds interesseren in de ander, bouwen aan een krachtige
stamgroep en unit. Middels het boek de Wonderboom verbinden
alle units de weekopeningen aan dit projectthema.
In dit boek gaat hoofdpersoon Merel op zoek naar de wonderboom in het bos van ‘heb-ik-jou-daar’.
Ze ontmoet op haar reis allerlei figuren, figuren met verschillende kwaliteiten c.q. talenten. De verhaallijn nodigt uit om met kinderen in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld over de vraag ‘Wie ben jij en hoe
wil je jouw kwaliteiten inzetten in de groep/ unit?’. Kinderen krijgen zo steeds meer zicht op wie ze
zelf zijn en wie de ander is; De kracht van de stamgroep begint bij interesseren!
We zijn met u en onze kinderen geïnspireerd en gepassioneerd aan het verhaal van schooljaar 20172018 begonnen!
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Schooljaar 2017-2018
Verkeersveiligheid Jacob van Campenstraat

Bent u deze week via de Jacob van Campenstraat naar school gekomen, dan zal het grote spandoek u
vast niet ontgaan zijn. Voor de vakantie informeerden we u via Nieuwsbrief 5 over de door de kinderen
opgezette actie, om de verkeersveiligheid te verbeteren aan de ‘achterkant’ van de school. Deze week
zijn er ook al surveillances uitgevoerd door Bas, Oumar en Felix en begeleid door twee brigadiers van
de gemeente Nijmegen. De surveillanten zullen op termijn hun gebied uitbreiden door ook regelmatig
aan de ‘voorkant’ van de school, aan de Henri Dunantstraat te surveilleren.

Kiki uit De Zebra’s doet mee aan de “Amsterdam City Swim for Kids”
Op zondag 3 september worden de “Amsterdam City Swim” en de speciale
“Amsterdam City Swim for kids” weer georganiseerd. Een unieke zwemtocht
door de Amsterdamse grachten met als doel om geld op te halen voor de
stichting ALS en aandacht te vragen voor deze meedogenloze en ongeneselijke
ziekte. Ik zwem met mijn buddy Leon samen 700 meter (=14 baantjes in
Zwembad West) door de Amsterdamse grachten. We starten in Kids Wave 2.
Vanaf de Hermitage steken we de Amstel over richting Keizersgracht. Daar is de finish. We zijn al
begonnen met trainen. Nu zoek ik nog sponsoren die een donatie willen doen voor stichting ALS! Op de website

van de Amsterdam City Swim kan iedereen mij direct sponseren. Via deze link kun je doneren voor de stichting
ALS.

Je kunt ook contant geld doneren in de spaarpot die ik in mijn stamgroep heb gezet.
Namens stichting ALS en mijzelf natuurlijk alvast heel erg bedankt voor
Groeten, Kiki uit de Zebra’s

de

donatie!

